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يف (العراق) و(أغاين الغائبني)

احتفاء بيوم السينما العراقية

تكريم نخبة من الرواد وفيلم وثائقي يؤرخ ملسرية السينام

بغداد /املدى
يـحـ ـتـف ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـسـ ـيـ ـن ــم ـ ـ ـ ــائ ــي ـ ـ ـ ــون
العــراقيـون هــذا اليـوم اخلـميـس
بـيــوم الـسـيـنـمــا العــراقـيــة الــذي
اخـتـي ــر حت ــدي ــد ًا يف ي ــوم ع ــرض
الـفيـلم الــروائـي الع ــراقي (فـتنــة
وحـسن) الــذي يصــادف يف اليـوم
ذاته من عـام  0955بـاعـتبـاره اول
فـيلم عـراقي خـالـص  %066حيث
سبقته عـدة افالم روائيـة عراقـية
ابتدأت بفـيلم ابن الشـرق ومرور ًا
ب ـ ــأفـالم (الق ـ ــاه ـ ــرة –بغ ـ ــداد) و
(عـل ــي ـ ـ ــا وعـ ــص ـ ـ ــام) و(لـ ـيـل ـ ـ ــى يف
العــراق) وجـمـيعهــا تـن ــاوب علــى
اخراجهـا أو كتابـة السـيناريـو لها
أو مت انـت ـ ــاجهـ ــا فـنـ ــانـ ــون عـ ــرب
واج ــانـب داخل وخـ ــارج الع ــراق..
ل ـك ــن فـ ـيـل ــم (فـ ـت ــنـ ـ ـ ــة وح ـ ـ ـس ــن)
سـينـاريـو واخـراج الـراحـل حيـدر
العمر كـان اول هذه االفالم الذي

لـم يعـتمــد علــى ســوى الـفنــانني
العـراقـيني يف خـروجه الــى النـور
وبــالـتــالـي بــات عـي ــد ًا لل ـسـيـنـمــا
العــراقـيــة الـتـي شهــدت العــديــد
من النجـاحات التي لم تخل من
االخفـاقـات والـتعثـر سـواء بفعل
س ــوء االنـت ــاج أو ب ـسـبـب هـيـمـن ــة
اخل ـط ـ ــاب ال ـ ـش ـم ـ ــولــي وادجلــته
لـلخـ ـط ـ ــاب ال ـ ـس ـي ـن ـم ـ ــائــي اي ـ ــام
احلقبة الصدامية.
وبه ـ ــذه امل ـن ـ ــاســبـ ـ ــة تق ـيــم دائ ـ ــرة
الــسيـنمــا واملـس ــرح صب ــاح اليــوم
ال
اخلـمـي ــس ( )2666 /6/22حـف ً
خـ ـ ــاص ـ ـ ـ ًا ي ـن ــط ـ ـ ــوي علـ ـ ــى عـ ـ ــدة
فعــالـيــات سـيحـتـضـنهــا امل ـســرح
الـوطنـي السـاعـة احلـاديـة عشـرة

صبـاح ـ ًا ويتـضمـن تكــرمي نخبـة
م ــن ابـ ـ ـ ــرز الـعـ ـ ـ ــامـل ــني يف حـقـل
الـ ـسـيـنـم ـ ــا يقـف يف مقـ ــدمــتهـم
اخمل ــرج القــدي ــر محـم ــد شكــري
ج ـمــيل ال ـ ــذي ق ـ ــدم للـ ـس ـي ـن ـم ـ ــا
الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة افـالمـه ال ـ ـ ــروائــي ـ ـ ــة
املعروفة :شايف خير والظامئون
واالسـوار واملسـألة الكـبرى وامللك
غـ ـ ـ ــازي وغ ــيـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا م ــن االفـالم
ال ــوثـ ــائقـيـ ــة املهـم ــة كـم ــا سـيـتـم
تـكـ ـ ــرمي اخملـ ـ ــرج عــب ـ ـ ــد الهـ ـ ــادي
مــبـ ـ ــارك الـ ـ ــذي اخـ ـ ــرج (عـ ـ ــروس
الفرات ،احلب هو السبب ،بديعة
وغ ـي ـ ــره ـ ــا) وك ـ ــذلـك اخمل ـ ــرج ـ ــة
الـسيـنمـائيـة العـراقيـة الـوحيـدة
خـيــريــة املـنـصــور الـتـي أخــرجـت

( ،6/6وفـ ـ ـ ـ ـ ــائـق يـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــزوج و%066
وغـيـ ــرهـ ــا) اضـ ــافـ ــة الـ ــى مـ ــديـ ــر
التـصويـر اخملضـرم شكيب رشـيد
ال ـ ــذي اسهــم يف ت ـص ـ ــوي ـ ــر وادارة
ت ـصـ ــوي ـ ــر العـ ـشـ ــرات مــن االفالم
الــروائيــة والــوثــائـقيــة ..ويف هــذا
الـ ـسـي ـ ــاق سـيـتـم اي ـضـ ـ ـ ًا تـك ـ ــرمي
مهنـدس الصـوت الـراحل محمـد
حــمـ ـ ــدي وم ــنفـ ـ ــذ االك ـ ـسـ ــسـ ـ ــوار
الــشهـي ــد عل ــوان لفـت ــة ال ــذي له
اسهـ ـ ــامـ ـ ــاتـه املعـ ـ ــروفـ ـ ــة يف هـ ـ ــذا
اجملـ ــال ..يـ ــوثق وي ــشهـ ــد احلـفل
أيـض ًا مـعرضـ ًا فوتـوغرافـيا يـوثق
أبـ ــرز رواد الـ ـسـيـنـم ـ ــا العـ ــراقـيـ ــة
الـ ـ ــراحلــني واالحــيـ ـ ــاء بع ـ ــدس ـ ــة
املـصور الفـوتوغـرايف الفنـان على
ع ـي ـ ــس ـ ـ ــى ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـسـجل عــب ـ ـ ــر
مع ـ ــرضه هـ ــذا اضـ ــافـ ــة نـ ــوعـيـ ــة
لـ ـ ــسجـله االبـ ـ ــداعــي يف تـ ـ ــوث ــيق
مـجمل فعـاليـات وأنـشطـة ورمـوز
وفـنـ ــانـي الـ ـسـيـنـمـ ــا واملـ ـسـ ــرح يف
العــراق .كمــا سيـتم عــرض فيـلم
وثـ ـ ــائقــي ج ـ ــدي ـ ــد عــن م ـ ـس ـي ـ ــرة
الـسينـما العـراقيـة منـذ بدايـاتها
يف م ـن ـتـ ـصـف األربع ـي ـن ـي ـ ــات مــن
ال ال ـ ـ ــى
الـق ـ ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ــي وص ـ ـ ــو ً
املرحلة الراهنة مع استعراض ملا
تع ـ ــرض ــت له دائ ـ ــرة ال ـ ـس ـي ـن ـم ـ ــا
وامل ـ ــسـ ـ ــرح مــن دم ـ ـ ــار وتخـ ـ ــريــب
ملـبنـاهـا ومـا يـحتــويه مـن اجهـزة
ومعـدات سيـنمـائيـة بعـد سقـوط
النظام السابق.

العدد األول
من األطروحة الكاملة
بغداد /املدى
صـدر عن الهيئة الـثقافية العليـا ملكتب السيد
الـشـهيـد الـصــدر العــدد األول من األطـروحـة
الكــاملـة وهـي مجلــة فكـريـة ،تـضـمن العـدد:
(احللقــة الثــانيــة من مـلحمـة اإلله الـكبـرى
يف ك ـ ـ ــربالء والــتـ ـ ــوظ ــيف الـ ـ ــسل ـب ــي ،وعلــي
شريعتي بعد ربع قرن من رحيله ،وموضوع
عل ــى ط ــاول ــة الـنق ــاش ،ومـ ــداخل واقعـي ــة
ل ـنـج ـ ـ ــاح احل ـ ـ ــوار اإلسـالمــي املـ ـ ـس ـيـحــي،
واحللقة األخيرة من كيف ولد عيسى بن
مـرمي) إضافة إلـى األبواب الثابـتة .وغير
ذلك الكثير من املواضيع الدينية.

ليث عبد األمير يبحث عن صورة وطنه
باريس :بعد خروجه قبل ايام من احدى
الصـاالت الباريـسية الـتي كان يتـابع فيها
فـ ـيـل ــم "الـع ـ ـ ـ ــراق :اغ ـ ـ ـ ــان ــي الـغ ـ ـ ـ ــائـ ـب ــني"
الـتــسجـيلــي للع ــراقـي لـيـث عـب ــد االمـي ــر
الــذي يـطــرح م ـســأل ــة الهــوي ــة العــراقـيــة
رحلـته الـنـ ــاجح ــة لـيع ــرض يف ص ــال ــة يف
الضـاحية الفـرنسـية ويف منـاطق فرنـسية
عدة.
واعـتـبــرت الـصحــافــة الفــرنـسـيــة الفـيلـم
الذي شارك يف عـدد من املهرجـانات رائدا
يف رص ــد احل ــال ــة الع ــراقـي ــة وتـص ــوي ــره ــا
بـعيــدا عن صــورة القـتل والـعنـف اليــومي
التي ترشح عن هذا البلد.
ويطـرح الفـيلم مـسـألـة الهـويـة العــراقيـة
مــن خالل رحل ــة تخـت ــرق الع ــراق وجت ــول
على اماكـنه وطوائفه املتعددة يف محاولة
لـ ــرصـ ــد الــتحـ ــول الـ ــذي طـ ــرأ علـ ــى هـ ــذه
الهوية بفعل التغيرات.
ويح ــاول الفـيلـم مـن خالل تـلك ال ــرحلــة
الـتي تتـوقف يف االهـوار يف جنـوب العـراق
وت ـت ـ ــابـع صع ـ ــودا م ـ ــرورا بـكـ ـ ــربالء رص ـ ــد
احلــالــة العــراقـيــة الـيــوم ومــا الـم بــوضع
البالد على صعـيد الهوية ومفهوم الدولة
عقب االحتالل االميركي للعراق.
وتعـتبــر هــذه املعــاجلــة جــديــدة نــسبــة ملــا
انتج يف اجملــال التــسجيـلي العـراقـي منـذ
عـام  2663لكن الـطريقـة التقلـيديـة التي
اتــبعـت يف كـت ــاب ــة وق ــراءة الـتـعلـيـق عل ــى
الـ ـش ـ ــريــط اض ـ ــرت ب ـ ــالفــيلـم ولـم ت ــضف
للمادة الصورية املقدمة.
وعـن والدة فكــرة الفـيلـم يقــول ليـث عبــد

ايقاف بث قناة اهلريم املحلية
حتى اشعار اخر
اربيل /راميار فارس الهركي
قرر وزير الثقـافة يف اقليم كردسـتان فلك الدين
ك ــاكه يـي ايق ــاف بــث تلف ــزي ــون ه ــرمي وه ــو مـن
الـتـلفـ ــزيـ ــون ـ ــات احمللـيـ ــة الـتـي تـبـث مــن داخل
االقلـيم اعـتبــاراً من يــوم الثالثـاء املــاضي حـيث
سـيتم ايقـاف بث قنـاة الهـرمي حتـى اشعـار اخـر،
وعن اسبـاب صدور هـذا القرار قـال مديـر املكتب
االعالمي لــوزارة الثقـافــة يف اتصـال هـاتـفي مع
مـ ــراسل (امل ــدى) :هـن ــاك ع ــدة اسـب ــاب ادت ال ــى
صـدور القـرار بـايقـاف الـبث الـتلفـزيـونـي لقنـاة
اله ــرمي اولهــا وج ــود خلل يف الـبـث وع ــدم متكـن
القـنــاة حـتــى االن مـن ايـصــال رســال ــة حكــومــة
اقلـيـم كـ ــردسـتـ ــان و اقـت ـصـ ــار الـبــث علـ ــى داخل
االقلـيـم فقـط وع ــدم تـط ــوي ــره .ي ــذك ــر ان قـن ــاة
اله ــرمي واح ــدة مـن القـن ــوات الـتـي ب ــدأت الـبـث
التلفـزيونـي منذ  04عـاماً حـيث يوجـد يف اقليم

القـاهـرة  :جتـري حـاليـا االستعـدادات لـتجهيـز
حـفالت الـ ـص ـيـف لهـ ـ ـ ــذا العـ ـ ــام بـ ـ ــدار األوبـ ـ ــرا
امل ـصـ ــريـ ــة ،حـيــث مت االتف ـ ــاق مع أبـ ــرز جنـ ــوم
الغـناء يف مـصر والـوطن العـربي.ومـن املقرر أن
تنــطلق هــذه احلفـالت خالل شهــري متــوز وآب
املقــبلـني والـتـي ي ــصل عـ ــددهـ ــا الـ ــى  03حـفال
فـنيــا مـتنــوعــا علــى مـســارح األوبــرا بــالقــاهــرة

الكامريا  ...عني
النجم األميركي توم
كروز يعلن انه يعتزم
تصوير فيلم "املهمة
املستحيلة ،"4-اجلزء
اجلديد من االفالم التي
تستند الى السلسلة التلفزيونية الشهيرة ،وانه يرغب يف ان يتم ذلك يف
طوكيو.
وطلب توم كروز الذي يقوم بجولة يف اليابان للترويج لفيلمه "املهمة
املستحيلة "3-الذي بدأ عرضه يف الصاالت يف االونة االخيرة ،من وزير النقل
الياباني كازو كيتاغاوا مساعدته يف تصوير اجلزء الرابع من انتاجه الضخم يف
العاصمة اليابانية التي يعرفها جيدا.

شريين يف اول بطولة هلا
االقاهرة :ملطربة والفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد للمشاركة فى بطولة
الفـيلم الــسيـنمـائـى اجلـديــد "زبيـدة الـدكـر" جتـسـد فـيه شخـصيــة فتـاة متـارس
الـبلـطجــة وتـعتــدى علــى الــرج ــال .من ن ــاحيــة أخــرى احـتفـلت مــؤخ ــرا شي ــرين
بخطوبتها علـى رجل االعمال املوسيقي الليبي أحمـد غزالي بعد أن تعرفت عليه
منــذ أربعــة أشهــر أثنــاء حفل خــاص لــدى أحــد أصــدقــائهــا فــى دبــى  .وقــد نـفت
شـيــريـن قـبـل ذلك عـن جــود قـصــة حـب جتـمعه ــا بغــزالــى احل ــاصل علــى درجــة
املاجـستير مـن اجلامعة األميـركية يف لنـدن ،والذي عاش حيـاته يف أوروبا ويحمل
اجلنــسيـة الـكنـديـة .جتـدر االشـارة الـى أن اخلـطـوبــة متت علـى الـرغـم من عـدم
مــوافقــة أس ــرة شي ــرين وأصــدقــائهــا املقــربـني وعلــى رأسهـم املنـتج واخملــرج نـصــر
محروس

كـردستـان قنـوات عديـدة تابـعة
لالحـ ـ ــزاب م ــنهـ ـ ــا تـلفـ ـ ــزيـ ـ ــون
االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد االس ـ ــالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الك ــوردستــانـي وتلفــزيــون اجلـبه ــة الت ــركم ــانيــة
اضـافة الى القنـوات الفضائيـة الثالث وهي قتاة
فـض ــائيــة ك ــوردستــان وفـض ــائيــة زاك ــورس وهمــا
ت ــابعـت ــان للحــزب ال ــدميقــراطـي الكــوردسـتــانـي
وفضائية كـورد سات وهي تابعة لالحتاد الوطني
الك ــوردسـت ــانـي وبـثه ــا مـن م ــديـن ــة
السليمانية.

أبرز نجوم العامل العريب يشاركون
يف حفالت الصيف بدار األوبرا املرصية
واإلسـكنـدريــة منهــا  32علي املـســرح املكـشـوف
و  07علي الـرومـاني بكـوم الـدكـة .
ومـن املقــرر أن تـشــارك مـجمــوعــة
م ــن اش ــه ـ ـ ــر املـ ــطـ ـ ـ ــرب ــني مـ ـنـه ــم
محـمـ ــد مـنـيـ ــر ،وإميـ ــان الــبحـ ــر
درويش ،وعلي احلجـار ،ومحمد
احللــو ،وسميـر صبـري ،وخـالـد
سـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،
واملـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
الـسوري مجد
القـ ــاسـم ،وشـيـمـ ــاء
سعيــد ،ومنــال ،وأحمــد منـسي،
وسلـم ــى ،وال ــسكـن ــدري مم ــدوح
درويش ،واملطـربة الفلـسطيـنية
عبيـر ،وجنمـا الغنـاء السـوداني
ش ـ ـ ــرح ـب ـيـل أحــم ـ ـ ــد  ،والـف ـ ـ ــاحت
ـ
حسني .

االم ـيـ ـ ـ ــر انه ذهــب الـ ـ ـ ــى العـ ـ ـ ــراق به ـ ـ ــدف
حتقــيق فـك ـ ــرة اخ ـ ــرى عــن رحل ـ ــة قـ ـط ـ ــار
الـشــرق الـســريع الــذي كــان يــربـط بغــداد
ب ـب ـ ــرلــني ومــن خـالله ال ـت ـ ــاريـخ الع ـ ــراقــي
"لـك ـنــي تـخل ـيــت عــن هـ ـ ــذه الفـكـ ـ ــرة بع ـ ــد
بقـ ــائــي يف بغـ ــداد والــتقـ ــائــي مبعـ ــاريف اذ
اعـتـبـ ــرت ان احلـ ــديـث عــن الهـ ــويـ ــة امـ ــر
ملح".
وراى اخملـرج ان الهـويـة العــراقيـة حتــولت
الـيـ ــوم الـ ــى هـ ــويـ ــات فـ ــالـنـ ــاس اصــبحـ ــوا
يلجأون الى عـشائر وطقوس باتت مبثابة
مالذ ومحمى لهم.

كـمــا ت ـش ــارك ثالث ف ــرق للـمــوسـيقــى
العربيـة بدار االوبرا هـي :عبد احلليم
ـوي ـ ـ ـ ــرة بـق ــي ـ ـ ـ ــادة صـالح
ـن ـ ـ ـ ـ ـ
غبــاشي  ،القـوميـة
الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ـ ــة
بــق ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
سـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــم
سـح ـ ـ ـ ـ ــاب ،
اوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
االسكنـدري ــة

ل ـلــغ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي
بق ـي ـ ــادة ج ـ ــورج ب ـ ـش ـ ــري.
جتـ ـ ــدر االشـ ـ ــارة الـ ـ ــى أنه
ســيعـ ــرض أول مـ ــرة هـ ــذا
العـ ـ ــام بج ـ ــانــب احلـفالت
الفـنـيـ ــة بـ ــرنـ ــامـج ثقـ ــايف
بـعـ ــنـ ـ ـ ـ ــوان "نـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا" يق ـ ــام
الـ ـثـالث ـ ـ ـ ــاء م ــن كـل
اسـ ــبـ ـ ـ ـ ــوع يـعـ ـ ـ ـ ــرض
مـجـ ــمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث االف ــالم
العــامليــة يـعلق علـيهــا
الدكتـور رفيق الـصبان.

ويحـاول الفيلم الذي انـتخبت رحلته من
بني مـئة سـاعة تـصويـر البحث عـن صورة
الع ـ ــراق احلقــيقـيـ ــة مــن خالل مـ ــوضـ ــوع
اله ــوي ــة والــتع ــاي ــش وتع ــدديـ ــة مك ــون ــات
اجملـتـمـع العـ ــراقـي الـتـي ميـكـن ان تـكـ ــون
مـصــدر غـن ــى للـبالد كـم ــا ميكـن ان يكــون
لها مفعول عكسي.
ويقــول اخملــرج "حــاولـت نقل هــذا الــواقع
ورصــد احلــال ــة العــراقـي ــة لكـن ال ـسـيـنـمــا
الـتــسجـيلـي ــة تـنـط ــوي ايـض ــا عل ــى فـنـي ــة
ومع ــاجل ــة ق ــائـم ــة يف اشـ ــارات وايح ــاءات
يرسمها الفيلم للمشاهد"
ويـضيف لـيث عبـد االميـر شارحـا اسلـوبه
يف املـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة" :ح ـ ـ ــاولــت االب ـتـع ـ ـ ــاد عــن
اخلـط ــاب ال ـسـي ــاســي او الفل ــسفـي ال ــذي
ي ـثـقل الـ ـ ـشـ ـ ــري ــط واس ــتخـ ـ ــدمــت الـلغـ ـ ــة
الــسيـنمــائيــة الـتي وجــدتهــا منــاسبــة لي
حيث طـرحت اشـارات ميكن للـمشـاهـد ان
يلتـقطهــا وفق آليــات وعيه وثقـافـته ومن
زاويته وباملعنى الذي يريد".
ويعـ ــد لـيـث عـبـ ــد االمـيـ ــر فــيلـم ـ ـاً روائـي ـ ـاً
جــديــداً هــو بـصــدد كتــابــة الـسـينــاريــو له
ويدور حول ما يحصل يف العراق حاليا.

لينديس لوهان تفضل احلرية
نيويورك :ليندسي لوهان ،التي حتتفل بعيد ميالدها العشرين
الشهر القادم ،تـريد أن تنتزع األدوار املرغـوب فيها ،ال أن حتصل على
صديق.
هـذا ما صـرحت به لوهـان جمللة "هـاربرز بـازار" ،يف عددهـا الصادر
خالل العشرين من شهر متوز.
وقـالـت" :أحتـاج إلـى أن أركــز علـى مـهنـتي ،وأنـظـم حيــاتي..
أمـي ت ـ ــزوجـت يف ســن صغـي ـ ــرة ،ولـكـن ذلـك ح ـ ــدث يف زمـن
مختلف".
وأضــافـت" :لقــد سـمعـت أن ال ـشـب ــاب يهــابــونـنـي ،مع أنـنـي
لـست مبخيفـة .أنا صـريحة ونـزيهة ،ويـبدو أن النـاس غير
معتادين على ذلك".
وأكـدت لـوهــان ،التـي ارتبـط اسمهـا بعالقـات غــراميـة مع
عدة مـشاهيـر ،من ضمنهـم ويلمر فـالديـراما من بـرنامج
"عرض السبعـينيات" ،بأنهـا غير مسـتعدة لالعتزال ،نقالً
عن األسوشيتد برس.
وتقول الـصهباء ذات الـ 09ربيعا" :لقـد أصبحت كالرجل يف
العالق ــات ،ال أطـيق ال ــوح ــدة ،وهـنـ ــالك مـن أود ل ــو اقـيـم
عالقة معهم أواعدهم".
املمـثلــة ،الـتي لـعبـت أدوار البـطــولــة يف أفالم عــائـليــة
مـثل "اجلمعـة املفـزعـة" و"هـربـي ،محمّل بـالكـامل"،
قد تـرقّت مـؤخرا ألخـذ أدوار أكثـر نضجـا ،كمـا هو
احل ــال يف فــيلـم روب ــرت ألـتـم ــان "رفــيق حـ ــديق ــة
البيت" ،والفيلم القادم بعنوان "الفصل ،"27
ال ــذي يـحكـي ق ـص ــة مـ ــارك دايفـي ــد
ت ـ ـش ـ ــامب ـ ــان ،الـ ـ ــرجل ال ـ ــذي قــتل
املغني البريطاني جون لينون.
وتـريد لوهـان أن يتم اإلعتراف
بهـا لتـمثيلهـا ،ال لتـصرفـاتها
اجلـ ـ ــامح ـ ــة وال ــطف ـ ــول ـي ـ ــة،
وتقــول ":يــريــد الـنــاس أن
يعتقـدوا أنه جملـرد كـوني
شـ ـ ــابـ ـ ــة ولـ ـ ــرغ ـب ـتــي يف
االسـتـمـتــاع بــاحلـيــاة،
فـ ــأنـي فـتـ ــاة حـفالت
مـجنــونــة .أنــا أكــره
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـعـ ـبـ ـي ـ ـ ــر
"ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
حـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــالت"...
أكرهه!"

أخبارهـــــــــــــــــم
غانم عريبي
الالعب الــدولي الـسـابق ،ونـائـب رئيـس نـادي الـشبـاب حــاليـاً
سيلـتحق يف معـايـشـة تـدريـبيـة يف نــادي ليفـربـول االنـكليـزي
مطلع شهر ايلول املقبل ملدة اسبوعني.

نبيل جاسم

آمال ابراهيم حممد

البـاحثـة املــوسيقيـة ومـديـرة املـركـز الـدولي لـدراسـات املـوسيقـى الـتقليـديـة القت
االعالمي ومـسؤول قـسم االخبـار يف قناة الـسومـرية الفـضائيـة حصل علـى شهادة محــاضــرة امـس يف دائــرة الـفنــون املــوسيـقيــة بـعنــوان (النـظــريــة والتـطـبيـق بني
الــدكـتــوراه مـن كلـيــة االعالم قـسـم الـصحــافــة عـن اطــروحـته املــوســومــة (حتلـيل التراث املوسيقي العـربي واملقام العراقي) حـاولت فيها تقريب غـناء املقام لبعض
مـضمــون املقــال االفـتتــاحي يف جــريــدتي االهــرام املـصــريــة واخلبــر اجلــزائــريــة) .القوانني التي وضعها ابن سينا.

